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                  PLAN DE ACTIVITATE 
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Nr ACTIVITĂŢI OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE DATA RESPONSABILI EVALUARE PRIN: 

1.  Activitate de 
comunicare-
promovare 
CDI 
 

Şedinţe de 
prezentare  a CDI 
ca centru de 
resurse pentru 
clasele 
pregătitoare, a V-a, 
a IX-a şi pentru 
cadrele didactice 
noi 

-conştientizarea  rolului CDI în 
sistemul educativ românesc 
-cunoaşterea orientărilor 
pedagogice actuale 

Elevii,profesorii: 
-să  cunoască regulamentul CDI 
-să cunoască modul de utilizare a 
fondului documentar şi de  
funcţionare a resurselor 
multimedia 

sept-
oct. 

2018 

-prof. documentarist 
-învățătorii și diriginţii 
claselor I-îi, 
 a V-a, a IX-a 
- cadre didactice noi 

-sondaje 
-prezenţa elevi-
profesori în CDI 
-observarea 
atitudinii acestora 
-implicare în 
act.CDI 

2.  Dezvoltare 
de abilități 
comunicare-
socializare 

- „Să zâmbim 
împreună” 
- Proiect 
sponsorizat de 
PETROM  

Reabilitarea psiho-socială și 
motorie a 14 copii cu afecțiuni 
neuromotorii din comuna 
Suplacu de Barcău și 
împrejurimi. 

- Să manifeste abilități noi de 
cunoaștere, dezvoltarea 
limbajului, dezvoltarea 
comunicării 

- Să dobândească deprinderi de 
autonomie personală 

Sept. – 
dec. 
2018 

- Consilier școlar 
Dragoș Olimpia 
 
- prof. doc. Chira     
   Brînduşa 

- grile de 
observație 
- chestionare de 
feed-back 

3.  Consiliere și 
orientare 

„Poveste de succes” 
Cls. XII - proiect 
sponsorizat de 
PETROM 

Îmbunătățirea stării de 
conștientizare, dezvoltare a 
talentelor și abilităților 
personale,    îmbunătățirea 
calității vieții și contribuirea la 
realizarea aspirațiilor și viselor 
personale. 
Întâlniri cu oameni de afaceri, 
vizite la diferite obiective 

- Să dezvolte abilităţi de 
autocunoaştere şi intercunoaştere  

- Să optimizeze încrederea în sine 
şi în ceilalţi 

- Să achiziţioneze  competenţe şi 
atitudini necesare dezvoltării 
personale 

Să faciliteze  accesul la oferta de 
educaţie, formare şi dezvoltare 
profesională, la oportunităţile de 
carieră. 

sept.201
8  
 

febr.201
9 

Director prof. Orban 
Ilona 
IPJ Oradea 
Prof. Molnar Marta 
Consilier școlar Dragoș 
Olimpia 
Prof.doc. Chira B. 

Discuții, 
aprecierea 
lucrărilor, 
chestionare 

4.  Consiliere și 
orientare  

Ed. Juridică – cls. X-
a 

Facilitarea accesului elevilor la 
cunoștințele fundamentale de 

- Să îi înveţe pe tineri să se 
manifeste într-o societate 

Oct.201
8 

Consilier școlar Dragoș 
Olimpia 

- Dezbateri, mese 
rotunde, 



 

drept. 
Promovarea unei culturi 
juridice menite să încurajeze, 
respectul față de lege, 
echitate socială și atitudine 
civică în rândul elevilor 
Obținerea de beneficii majore 
pentru societate și pentru 
cetățean prin educarea 
juridică a elevilor ce sunt 
viitorii cetățeni ai societății. 

democratică. 
- Să îi ajute pe tineri să îşi asume 
responsabilităţi, militând pentru 
afirmarea drepturilor lor. 
- Să contribuie la dezvoltarea 
comportamentul participativ al 
tinerilor. 
- Să dezvolte valorie etice ale 
elevilor, cum să se ferească de 
pericole şi cum să nu cadă pradă 
tentaţiilor precum, droguri, ţigări 
sau alcool,tâlharie, furt, viol etc. 

Prof.doc. Chira B. chestionare 
 

5.  Consiliere și 
orientare 

Managementul 
învățării 
- proiect didactic 
pentru elevii cls. a 
V-a 

- optimizare şi dezvoltare 
personală; aplicarea 
modalitatilor optime de studiu 
in invatare 
- dezvoltarea abilităţilor de 
identificare şi utilizare a 
resurselor de informare 
- însuşirea unor modalităţi 
eficiente de management a 
învăţării 

- să-și cunoască stilul propriu de 
invatare și modalitati de invatare 
eficiente asociate stilului; 
 
 

Oct.-
nov. 
2018 

-consilier școlar 
Dragoș Olimpia 
-prof. doc. Chira 
Brîndușa 
 

- chestionare, 
teste, referate 

6.  Activitate 
pedagogică 

Comemorarea 
Holocaustului 

- stimularea curiozităţii 
culturale ale elevilor 

- să cunoască evenimente 
importante la nivel mondial 
 

oct. 
2018 

- prof. istorie Iosif   
  Crăciun 
- prof. doc. Chira     
   Brînduşa 

- crearea de 
referate, gradul 
de implicare al 
elevilor 

7.  Activitate 
pedagogică 

Ziua Internațională 
a Educației 
 

Cultivarea respectului pentru 
educație și educatori 

- să cunoască semnificația zilei de 5 
oct., să conștientizeze importanța 
educației pentru viitorul lor 
- să cunoască rolul CDI și a 
bibliotecii în procesul de instruire-
autoinstruire. 

5.10. 
2018 

Direcțiunea liceului 
Consilier educativ 
Învățători și diriginți 
Bibliotecar 
Prof.documentarist 

- gradul de 
implicare al 
elevilor, activități 
interactive 
 
 



 

8.  Activitate 
culturală 

Balul bobocilor  
clasa a IX-a 

- formarea competenţelor 
specifice domeniilor 
extraşcolare şi definirea 
talentelor, aptitudinilor de tip 
artistic  

- să valorifice potenţialul artistic, 
estetic, psihic şi fizic pentru 
sprijinirea dezvoltării armonioase a 
personalităţii individuale şi pentru 
definirea spiritului de echipă ; 
 - să integreze elevii în viaţa socială 
şisă  formeze un comportament 
civilizat ; 

nov. 
2018 

- prof. Catalinoiu  
Ioana 
- Prof.Molnar Marta 
- prof. Dondoș 
Codruța 
-consilier școlar 
Dragoș Olimpia 
-prof. doc. Chira 
Brîndușa 
 

- act. culturală 
- probe de 
aptitudini 

9.  Activități 
culturale 

Marcarea 
evenimente- 
lor culturale-
istorice 
importante:  
- 25 oct. Ziua 
Armatei 
-1 Decembrie, Ziua 
Naţională a 
României, 
Sărbătoarea 
Crăciunului, 15 ian. 
Mihai Eminescu 
 

-promovarea valorilor 
culturale şi istorice româneşti 
şi europene 
din perspectiva unei identităţi 
culturale comune 

-să stimuleze curiozitatea 
culturală,istorică 
-să valorifice potenţialul cultural al 
fondului documentar al CDI 
(lectură, 
vizionare de filme,acces internet şi 
material multimedia) 

Sem. I -prof. documentarist 
-prof. de lb. română 
-prof. de istorie 
-diriginţi 
-prof. de desen-
muzică 

-crearea de 
portofolii 
eseuri, referate, 
desene 
-expoziţii 
-act. artistice 
-masă rotundă 

10.  Activitate 
culturală 

Să fim mai buni de 
Crăciun ! 
 

-sensibilizarea elevilor la 
situaţia persoanelor cu stare 
materială precară 
 

-să dezvolte spiritul de voluntariat 
al elevilor, empatie și toleranță ; să 
cultive generozitatea faţă de 
persoanele cu situaţie dificilă prin 
împărţirea de pachete de Crăciun 

Dec.  
2018 

-prof. documentarist 
-prof. Crăciun Iosif 
- consilier școlar 
Dragoș Olimpia 
-cadre didactice 

-acțiuni de 
voluntariat  

11.  Activitate de 
comunicare 

„Site - ul şcolii, 
oglinda şcolii” 

- actualizarea permanentă cu 
informații. 

 
 

Săptă-
mânal 

Prof. doc. Chira 
Brînduşa 

Site web 
www.liceulsuplac
.ro 

12.  Activitate de 
comunicare 

Imaginea școlii  - promovarea permanentă a 
activităților școlii în presă, 
site-ul liceului, revista on-line, 

 Sem I -prof. doc. Chira 
Brîndușa 

 



 

pag. de FB 

13.  Activități de 
gestionare 

Activități de 
gestionare a 
materialelor 
școlare 

-reactualizarea tuturor 
documentelor, prezentărilor 
pps. , a pliantelor de 
promovare pe anul școlar în 
curs. 
-achiziționarea a 2 laptopuri și 
un copiator  finanțată prin 
proiectul ROSE 

 Sem.I Director,  prof. Orban 
Ilona 
Prof. doc. Chira 
Brînduşa 
 

 

14.  Activități de 
perfecționare 

Consfătuiri prof. 
documentariști 
Cerc pedagogic  

Organizarea activităţii din 
structurile documentare şi 
formarea continuă a 
personalului care asigură 
funcţionarea lor 

 Sem.I 
 

CCD Oradea  

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                        Prof. documentarist CHIRA BRÎNDUŞA 
 


